
ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „1. ОКТОБАР“ СТАРИ ЛЕЦ 

Стари Лец, мај 2020. 

Архивски број: 01-732/20 

Датум: 25.05.2020. 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ 

 
 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

Пелене за једнократну употребу (33751000) 

 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНМВ 01/20 

 



ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „1. ОКТОБАР“ СТАРИ ЛЕЦ 

2/38 

 

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, 

у даљем тексту „Закон“), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 

86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. 01-728/20 од 

25.05.2020. год.) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (бр. 01-72920 од 

25.05.2020. год.), припремљена је конкурсна документација. 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Дом за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец 

АДРЕСА: Сутјеска бр. 1, Стари Лец. 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.dom1oktobarstarilec.rs  

ВРСТА НАРУЧИОЦА: остало. 

ВРСТА ПОСТУПКА: предметна јавна набавка се спроводи  у поступку јавне набавке мале 

вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: добра. 

ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ: ради закључења оквирног споразума. Оквирни споразум 

ће се закључити између наручиоца и једног добављача. Наручилац понуду која прелази 

процењену вредност предметне јавне набавке неће одбити као неприхватљиву, 

односно понуђачи могу да понуде и цену која прелази процењену вредност јавне 

набавке, али ће вредност оквирног споразума бити једнака процењеној вредности 

јавне набавке. Понуђена цена ће служити само да се примени критеријум за 

рангирање пристиглих понуда. Током периода на који је оквирни споразум закључен, 

предвиђа се закључивање више појединачних уговора или наруџбеница у зависности од 

стварних потреба наручиоца. Наручилац није у обавези да реализује целокупан износ из 

оквирног споразума, већ ће исти реализовати сукцесивно, у складу са стварним потребама, 

према динамици и роковима које одреди наручилац. 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ: Пелене за одрасле за потребе Дома за душевно 

оболела лица. 

Назив и ознака из општег речника набавке: пелене за једнократну употребу (33751000) 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  Стеван Лазаревић, адреса ел. поште: domstarilec@gmail.com од 

09:00 до 15:00 часова, сваког радног дана од понедељка до петка, у које време се и врши 

пријем електронске поште-поднесака (у смислу члана 63. став 2. и члана 149. став 3. ЗЈН). 

Сваки поднесак послат након означеног (радног) времена наручиоца (15:00 часова) сматра 

се да је примљен наредног радног дана у 09:00 часова. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (осим 

техничке документације - каталог и сертификати који могу бити на енглеском и српском 

језику). Уколико је неки од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију 

предметног доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади 

земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као 

доказ сачињен. 

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуда мора да садржи, поред докумената којима се доказује испуњеност услова за учешће 

у поступку јавне набавке, попуњене и потписане обрасце садржане у конкурсној 

документацији.  

Понуда мора да садржи следеће: 

1. попуњен и потписан образац понуде (обрасци III-1, III-2, III-3); 

2. попуњен и потписан образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона 

(образац IV-1); 

3. доказе о испуњености услова у складу са чланом 77. Закона, наведене у упутству како 

се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона;  

4. попуњен и потписан образац структуре цене (образац V); 

5. бланко соло меницу за озбиљност понуде у складу са захтеваном формом (образац VI); 

6. попуњен и потписан образац трошкова припреме понуде (образац VII) (није обавезан 

образац у понуди); 

7. попуњену и потписану изјаву о независној понуди (образац VIII-1); 

8. попуњену  и потписану изјаву о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (образац VIII-

2) и 

9. попуњен и потписан модел оквирног споразума (образац IX) – за сваку партију је 

потребно доставити по један попуњен и потписан до стране одговорног лица понуђача 

модел оквирног споразума 

 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуда се подноси преко архиве или путем поште на адресу: Дом за душевно оболела лица 

„1. октобар“ Стари Лец, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ - понуда за јавну набавку бр. ЈНМВ 

01/20 – Пелене за одрасле. На полеђини коверте треба навести назив понуђача, адресу, број 

телефона контакт особе и број факса.  

Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди буду 

повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, 

одстрањивати или замењивати појединачни листови. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе 

и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда мора бити написана јасно и 

недвосмислено. Цифре се уписују са две децимале. Обрасце дате у конкурсној 

документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи 

попуњавају читко, штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 

оверава. Свако бељење или подебљавање бројева мора да се парафира и овери од стране 

понуђача. 
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ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља, као и за коју партију врши измену/допуну/опозив. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Дом за душевно оболела лица 

„1. октобар“, ул. Сутјеска бр. 1, Стари Лец, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара бр. ЈНМВ 01/20 – Пелене за одрасле - НЕ 

ОТВАРАТИ“,  или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара бр. ЈНМВ 01/20 – Пелене за одрасле - НЕ 

ОТВАРАТИ“,  или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара бр. ЈНМВ 01/20 – Пелене за одрасле - НЕ 

ОТВАРАТИ“,  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара бр. ЈНМВ 01/20 – Пелене за одрасле  - 

НЕ ОТВАРАТИ“ . 

На полеђини коверте или на кутији треба навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице 

може учествовати у више заједничких понуда. 

У обрасцу понуде у конкурсној документацији (образац III-1) понуђач наводи на који начин 

подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или 

понуду са подизвођачем. 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач је у обавези да наведе у понуди да ли ће извршење дела набавке поверити 

подизвођачу. У случају понуде са подизвођачем, понуђач је у обавези да наведе проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити већи од 50% 

од укупне вредности набавке), као и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача попуни и потпише образац III-3 из конкурсне 

документације (Подаци о подизвођачу). 

У случају понуде са подизвођачем, понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави 

доказе о томе да подизвођач испуњава обавезне услове за учествовање у поступку јавне 

набавке из члана 75. став 1. тач. 1) – 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. 

став 1. тачка 5) Закона (дозвола надлежног органа) уколико ће управо подизвођач 

реализовати део јавне набавке за који се тражи дозвола. Ако ће улога подизвођача бити само 

релизација дела набавке за који није потребна дозвола надлежног органа, у том случају 



ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „1. ОКТОБАР“ СТАРИ ЛЕЦ 

6/38 

 

подизвођач не мора да има дозволу, односно за њега није потребно доставити доказ о 

испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може да поднесе заједнички и група понуђача. Уколико понуду подноси група 

понуђача, за сваког учесника у заједничкој понуди потребно је попунити и потписати 

образац III-2 у конкурсној документацији (Подаци о члану групе понуђача). 

Саставни део заједничке понуде је споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи следеће: 

1)  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2)  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, а пожељно је 

да садржи и: 

- податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор; 

- податак о понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

- податак о понуђачу који ће издати рачун и 

- број рачуна на који ће бити извршено плаћање. 

У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача из групе мора 

самостално да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) – 4) Закона. Услов из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова (дозвола 

надлежног органа). 

Додатне услове из чл. 76. Закона група понуђача испуњава заједно. 

Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена, односно укупна вредност добара који су предмет јавне набавке исказује се у 

динарима. Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно 

израженим порезом на додату вредност. Цена је фиксна до коначне реализације уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави: 

1. бланко соло меницу, потписану и оверену, са роком важности минимум 60 дана од дана 

отварања понуда, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, под 

условима предвиђеним моделом оквирног споразума; достављена бланко соло меница 

мора да буде евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, а 

понуђач је дужан да приложи и потврду о регистрацији менице од стране пословне 

банке, са меничним овлашћењем и спесименом овлашћених потписника (картоном 

депонованих потписа); 

Наручилац ће одбити понуду уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења 

у складу с чланом 106. став 1 тачка 3. ЗЈН. 

НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ  ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
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Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 

који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 

„ПОВЕРЉИВО“, а  испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се 

поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз 

понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде 

наведена ознака „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке  мора да стоји потпис 

овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису 

означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која би значила 

повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и 

остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до 

истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ С ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, у писаном облику, само у току 

радне недеље од понедељка до петка у периоду од 08:00 до 15:00 часова, најкасније пет (5) 

дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком – Питања за комисију за јавну 

набавку добара бр. ЈНМВ 01/20, Пелене за одрасле, путем мејла domstarilec@gmail.com или 

путем поште на адресу Дом за душевно оболела лица „1. октобар“, ул. Сутјеска бр. 1, Стари 

Лец. Наручилац је дужан да у року од три (3) дана од дана пријема захтева, одговор објави 

на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет 

страници. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима врши се на 

начин одређен чланом 20. Закона. Тражење додатних информација или појашњења у 

вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или допуни 

конкурсну документацију. Све измене и допуне наручилац ће објавити на Порталу јавних 

набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страници.  

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам (8) или мање дана 

пре истека рока за достављање понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда 

и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 

објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац 

може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике 

између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају кад је поступак јавне набавке 

обустављен из разлога који су на страни наручиоца. У том случају наручилац је у обавези 

да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока 

важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење 

рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не 

може мењати понуду. 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна на архиви Дома 

за душевно оболела лица „1. октобар“, ул. Сутјеска бр. 1, Стари Лец, за испоручена добра 

по одређеном појединачном уговору о јавној набавци који закључе наручилац и понуђач, а 

под условима утврђеним моделом оквирног споразума. 

 

ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, КРИТЕРУЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА И НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ 

УГОВОРА 

Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и једног добављача. Наручилац 

понуду која прелази процењену вредност предметне јавне набавке неће одбити као 

неприхватљиву, односно понуђачи могу да понуде и цену која прелази процењену 

вредност јавне набавке, али ће вредност оквирног споразума бити једнака процењеној 

вредности јавне набавке. Понуђена цена ће служити само да се примени критеријум 

за рангирање пристиглих понуда. Током периода на који је оквирни споразум закључен, 

предвиђа се закључивање више појединачних уговора или наруџбеница у зависности од 

стварних потреба наручиоца. Наручилац није у обавези да реализује целокупан износ из 

оквирног споразума, већ ће исти реализовати сукцесивно, у складу са стварним потребама, 

према динамици и роковима које одреди наручилац. 

При закључивању појединачних уговора о јавној набавци не могу се мењати услови из 

оквирног споразума. 

Наручилац и понуђач ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року до 15 

(петнаест) дана од дана пријема потврде да је добављач у могућности да изврши испоруку 

и истовар предметних добара у магацин наручиоца. 

РОК ЗА ИСПОРУКУ И ИСТОВАР ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 

Понуђач је дужан да испоручи и истовари предметна добра у року који је дефинисан 

појединачним уговором о јавној набавци који закључе наручилац и понуђач, у складу са 

оквирним споразумом. 

Понуђач је дужан да испоручи и истовари у магацин наручиоца у року одређеном у 

појединачном уговору о јавној набавци, а који мора да буде примерен захтеваном обиму и 

врсти посла, с тим да рок испоруке и истовара добара не може бити дужи од 10 дана. 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Добављач је у обавези да добра испоручи на адресу наручиоца: Сутјеска бр. 1, Стари Лец. 

ГАРАНТНИ РОК 

С обзиром на специфичност предмета јавне набавке, није предвиђен гарантни рок за 

предметна добра. 
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.  

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, оквирни 

споразум ће бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде. 

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим 

роком важења понуде, оквирни споразум ће бити додељен понуђачу путем жреба. Поступку 

жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде са 

истом најнижом понуђеном ценом и истим роком важења понуде, а које ће наручилац 

обавестити о времену и месту где ће жребање бити спроведено. 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

Структура понуђене цене се попуњава на обрасцу V конкурсне документације, који мора да 

буде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач има избор које елементе ће приказати као структуру понуђене цене. Понуђена цена 

обухвата све трошкове које понуђач има у извршењу оквирног споразума, односно 

извршењу појединачног уговора о јавној набавци/наруџбенице. Наручилац не сноси 

одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом 

подношења понуде. Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима 

исказаним у обрасцу понуде (образац III). 

 

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Наручилац је дужан да оквирни споразум достави понуђачу којем је исти додељен, односно 

са којим се исти закључује, у року од осам (8) дана од дана протека рока за подношење 

захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може да 

закључи оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у 

складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.  

Ако наручилац не достави потписан оквирни споразум понуђачу у горенаведеном року, 

понуђач није дужан да исти потпише, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не 

може због тога сносити било какве последице. 

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум о 

јавној набавци, наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

У скалду са чланом 115. став 1. Закона, наручилац може након закључења оквирног 

споразума, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим 

да вредност оквирног споразума може повећати максимално до 5 % од укупне вредности 

првобитно закљученог оквирног споразума, при чему укупна вредност повећања не може 

да буде већа од вредности из члана 124а Закона о јавним набавкама. 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне 

набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 

противно одредбама Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на архиви Дома за 
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душевно оболела лица „1. октобар“, Ул. Сутјеска бр. 1, Стари Лец, у току радног времена 

од 08-15 часова, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се 

може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека горе наведеног рока (7 дана), сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума и  одлуке о обустави поступка 

јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

од 60.000,00 динара (уколико се захтев подноси пре отварања понуда или након отварања 

понуда), на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на 

број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев, сврха 

уплате: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; корисник:буџет Републике Србије; назив уплатиоца, односно 

назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; потпис 

овлашћеног лица банке; 

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се преузети 

на интернет страници http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-

takse.html 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

Понуђач приликом сачињавања понуде није дужан да употребљава печат. 
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3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Образац III-1 

ПОНУДА број __________ од __________ за јавну набавку добара број ЈНМВ 01/20 

ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Одговорна особа  (потписник уговора):  

Особа за контакт:  

Телефон/ телефакс:  

Електронска пошта (е-mail):  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Правно лице се разврстава као: □микро    □мало    □средње    □велико   

Место и датум: 

 

____________________ 

 

Потпис овлашћеног лица  

понуђача: 

____________________ 

Понуду дајем (заокружити начин давања понуде): 

1) самостално 2) са подизвођачем 3) као заједничку понуду 

 2.1 _________________________ 3.1 __________________________ 

 2.2 _________________________ 3.2 __________________________ 

 (назив и седиште свих подизвођача) (назив и седиште свих чланова групе) 
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Напомена: образац III-1 се обавезно попуњава, без обзира да ли понуђач наступа 

самостално, као члан групе или са подизвођачем.  

  

ПОНУДА број __________ од __________ за јавну набавку добара број ЈНМВ 01/20 

ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ 

 

Бр. Пелене за одрасле Износ 

1. Укупна понуђена цена (без ПДВ-а у рсд.)   

2. ПДВ у рсд:   

3. Укупна понуђена цена (са ПДВ-ом у рсд.)  

Укупно (словима): 

______________________________________________________________ динара без ПДВ-а. 

Цене за јединицу мере су фиксне. 

Опција понуде (рок важења понуде): ___________________ дана (мин. 60 дана).  

Понуђач је дужан да испоручи и истовари предметна добра у року који је дефинисан 

појединачним уговором о јавној набавци који закључе наручилац и понуђач, у складу са 

оквирним споразумом. 

Понуђач је дужан да испоручи и истовари у магацин наручиоца у року одређеном у 

појединачном уговору о јавној набавци, а који мора да буде примерен захтеваном обиму и 

врсти посла, с тим да рок испоруке и истовара добара не може бити дужи од 10 дана. 

Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна на архиви Дома 

за душевно оболела лица „1. октобар“, Ул. Сутјеска бр. 1, Стари Лец, за испоручена добра 

по одређеном појединачном уговору о јавној набавци који закључе наручилац и понуђач, а 

под условима утврђеним моделом оквирног споразума. 

ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са важећим законским прописима. 

Место и датум: 

 

____________________ 

 

Потпис овлашћеног лица  

понуђача: 

____________________ 
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Образац III-2 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде) 

на основу споразума бр.  _______________________ 

Назив члана групе понуђача:  

Адреса члана групе понуђача:  

Одговорна особа (потписник уговора):  

Особа за контакт:  

Телефон/ телефакс:  

Електронска пошта (е-mail):  

Број рачуна члана групе понуђача и 

назив банке: 
 

Матични број члана групе понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ) 

члана групе понуђача: 
 

Напомена: у случају већег броја чланова групе понуђача образац треба фотокопирати 

у потребном броју примерака. 

Место и датум: 

 

____________________ 

 

Потпис овлашћеног лица  

понуђача: 

____________________ 

 

  



ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „1. ОКТОБАР“ СТАРИ ЛЕЦ 

14/38 

 

 

ПОНУДА број __________ од __________ за јавну набавку добара број ЈНМВ 01/20 

ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступају као група понуђача 

Као законски заступници чланова групе понуђача под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу изјављујемо да ћемо испоруку добара по јавној набавци број ЈНМВ 01/20 

изводити као група понуђача и то: 

Бр. ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
ПОЗИЦИЈЕ ДОБАРА 

КОЈЕ ЋЕ 

ИСПОРУЧИВАТИ 

ВРЕДНОСТ ДОБАРА 

1. 

Члан групе понуђача овлашћен за 

контакт са наручиоцем 

 

 

 

 

Понуђач:  

Седиште:  

Директор:  

Потпис: 

_________ 
 Датум: 

_________ 

  

2. 

Понуђач:   

 

 

 Седиште:  

Директор:  

Потпис: 

_________ 
 Датум: 

_________ 

  

Вредност добара са свим трошковима укупно: ______________________ динара без ПДВ-а. 

Словима: ______________________________________________________ динара без ПДВ-а. 

Напомена: у случају да више понуђача наступа у групи, образац треба  фотокопирати у 

потребном броју примерака. ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са важећим законским 

прописима. 

  

Место и датум: 

 

____________________ 

 

Потпис овлашћеног лица  

понуђача: 

____________________ 
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Образац III-3 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив подизвођача:  

Адреса подизвођача:  

Одговорна особа (потписник уговора):  

Особа за контакт:  

Телефон/ телефакс:  

Електронска пошта (е-mail):  

Број рачуна подизвођача и назив банке:  

Матични број подизвођача:  

Порески идентификациони број (ПИБ) 

подизвођача: 
 

 

Напомена: у случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати у потребном 

броју примерака. 

 

Место и датум: 

 

____________________ 

 

Потпис овлашћеног лица  

понуђача: 

____________________ 
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Напомена: у случају да понуђач наступа са више подизвођача, образац треба фотокопирати 

у потребном броју примерака. ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са важећим 

законским прописима. 

 

 

  

 ПОНУДА број __________ од __________ за јавну набавку добара број ЈНМВ 01/20 

ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 На испоруци предметних добара биће ангажовани, као подизвођачи, следећа правна лица: 

Бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

ПОЗИЦИЈЕ ДОБАРА НА 

КОЈИМА ЋЕ БИТИ 

АНГАЖОВАНИ 

ВРЕДНОСТ ДОБАРА 

1.       

2.    

Вредност добара са свим трошковима (трошковима испоруке и истовара у магацин 

наручиоца) укупно:______________________ динара без ПДВ-а. 

Словима: _____________________________________________________ динара без ПДВ-а. 

Место и датум: 

 

____________________ 

 

Потпис овлашћеног лица  

понуђача: 

____________________ 
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4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 

1. тач. 4) Закона); 

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 

Закона); 

5. да је при састављању понуде изричито навео да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

У предметној јавној набавци нису предвиђени додатни услови.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 

додатне услове испуњавају заједно. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове чланови групе 

понуђача испуњавају заједно. 
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75. став 1. Закона 

испуњавају се достављањем доле наведених доказа. 

1. За услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона доказ је извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 

2. За услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона докази су:  

а) за правна лица: 

1. извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична  

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 

у Београду, којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза неко од кривичних дела 

организованог криминала;  

3. извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђачаније осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника); уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих;  

 б) за предузетнике и физичка лица:  

1. извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Напомена: доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

3. За услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона докази су:  

1. уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и  

2. уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  

Напомена: докази не смеју бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

4. За услов из чл. 75. ст. 1. тачка 5) Закона понуђач мора доказати да испуњава услове за промет 

медицинским средствима на велико које обухвата и промет добара из предмета јавне набавке 

 доказ је: 

фотокопија важећег решења Министарства здравља Републике Србије о дозволи обављања 

промета медицинским средствима на велико које обухвата и промет добара из предмета јавне 

набавке за коју понуђач доставља понуду. 

   

5. За услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона доказ је попуњен, потписан и оверен образац изјаве у 

конкурсној документацији (образац X-2). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 76. Закона и овом 

конкурсном документацијом испуњавају се достављањем доле наведених доказа. 

 

1) Услов: право на учешће у поступку има понуђач који располаже неопходним 

пословним капацитетом, односно: 

➢ да има имплементиран систем менаџмента животном средином у складу са 

захтевима стандарда ISO 9001 за предметна добра, односно област 

сертификације се мора односити на промет добара који су предмет јавне 

набавке. 

 

Доказ:  

1. Фотокопија важећег (на дан отварања понуда) сертификата ISO 9001 за 

предметна добра, односно за област сертификације промета добрима која су 

предмет јавне набавке, издатог од домаћег или међународног акредитованог 

сертификационог тела. Фотокопија важећег сертификата се доставља на 

српском или енглеском језику, а уколико је сертификат на друом језику, 

неопходне је доставити превод овлашћеног судског тумача 

 

2) Услов: право на учешће у поступку има понуђач  

 

➢ који располаже оригиналним произвођачким каталогом ,или флајер и/или изјаву 

произвођача ,за понуђаче који нуде одговарајуће помагало;  

➢ који располаже са Извештајем о понуђеним моћима упијања по МДС методи 

 

Доказ:  

1. Уколико понуђач нуди одговарајуће помагало неопходно је да поседује 

оригинални произвођачки каталог или флајер и/или изјаву произвођача издату 

након објаве тендера чиме понуђач доказује да понуђено добро одговара 

захтевима конкурсне документације. Напомена: Уколико су докази на страном 

језику доставити оверен превод од стране судског тумача. 

2. извештај - доказ о понуђеним моћима упијања за понуђена добра по МДС 

методи, сачињен од независне акредитоване лабораторије, као и доказ о 

акредитацији лабoраторије која је вршила испитивања понуђених моћи упијања 

по МДС методи 

 

 

Напомена: Понуђач све или поједине тражене обавезне услове (осим услова из тачке 4 – 

дозвола надлежног органа за обављање делатности из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН-а) 

може доказати достављањем Изјаве о испуњавању услова у којој ће понуђач навести да:  

1) је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

3) је понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 
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Уколико понуђач горе наведене услове доказује достављањем Изјаве, Наручилац ће у фази 

стручне оцене понуда затражити да достави тражене доказе, у складу са чланом 79. став 2. 

Закона о јавним набавкама. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

Уколико група понуђача све или поједине обавезе услове доказује достављањем Изјаве о 

испуњавању услова, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног  лица сваког члана 

групе понуђача. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Уколико подизвођач све или поједине тражене услове доказује достављањем Изјаве о 

испуњавању услова, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног  лица подизвођача. 

 

Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа 

уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних 

набавки. 
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ПОСЕБНА ПРАВИЛА КОД ДОКАЗИВАЊА 

Наведене доказе о испуњености услова (обавезних и додатних) понуђач може да достави у 

виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 

захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац може његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Сагласно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама понуђач који је уписан у регистар 

понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да приликом подношења 

понуде достави доказ о испуњености обавезних услова. 

Такође, понуђач није у обавези да доставља доказе финансијског капацитета тражене 

конкурсном документацијом који су јавно доступни на интернет страницама Агенције за 

привредне регистре и Народне банке Србије. 

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен 

Законом или конкурсном документацијом уколико је понуђач навео у понуди интернет 

страницу на којој су подаци јавно доступни.  

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду, када се доказ доставља 

у изворном електронском облику. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају 

тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

И 76. ЗАКОНА  

Образац IV-1 

Бр. 

Обавезни и додатни услови из чл. 75. 

и члана 76. Закона и ове конкурсне 

документације 

Доказивање испуњености услова у 

складу са чл. 77. Зaкона и овом 

конкурсном документацијом 

(назив документа) 

Испуњеност 

услова 

(заокружити) 

1. Услов: да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 

Доказ: 

1. извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда (фотокопија, без обзира на датум издавања 

извода), или интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

да      не 

2. Услов: да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре. 

Докази: 

а) за правна лица: 

1) извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица (односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица), којим се потврђује да правно лице није осуђивано 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2) извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко 

од кривичних дела организованог криминала; 

3) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника; уколико понуђач 

има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих), или 

интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

б) за предузетнике и физичка лица: 

1) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта), или интернет страница на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 

Напомена: докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

 

 

 

 

 

да       не  

 

 

 

да       не 

 

 

  

да       не  

 

 

 

 

 

да      не 

3. Услов: да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 
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Докази: 

а) за правна лица, предузетнике и физичка лица са територије Републике 

Србије: 

1) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде и 

2) уверење надлежне локалне самоуправе, 

или интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни. 

б) за правна лица, предузетнике и физичка лица ван територије Републике 

Србије: 

1) уверење стране државе у којој има седиште, са преводом на српски језик. 

в)  за понуђача који се налази у поступку приватизације: 

1) потврда Агенције за приватизацију. 
 

Напомена: докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

 

да      не 
 

да      не 

 

 

да      не 
 

да      не 

4. Услов: право на учешће у поступку има понуђач који располаже неопходним 

пословним капацитетом, односно: 

➢ да има имплементиран систем менаџмента животном средином у 

складу са захтевима стандарда ISO 9001 за предметна добра, односно 

област сертификације се мора односити на промет добара који су 

предмет јавне набавке. 

 

Доказ:  

1. Фотокопија важећег (на дан отварања понуда) сертификата ISO 9001 

за предметна добра, односно за област сертификације промета 

добрима која су предмет јавне набавке, издатог од домаћег или 

међународног акредитованог сертификационог тела. Фотокопија 

важећег сертификата се доставља на српском или енглеском језику, а 

уколико је сертификат на друом језику, неопходне је доставити 

превод овлашћеног судског тумача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да      не 

 

 

 

 

5. Услов: право на учешће у поступку има понуђач  

 

➢ који располаже оригиналним произвођачким каталогом ,или флајер 

и/или изјаву произвођача ,за понуђаче који нуде одговарајуће 

помагало;  

➢ који располаже са Извештајем о понуђеним моћима упијања по МДС 

методи 

 

Доказ:  

1. Уколико понуђач нуди одговарајуће помагало неопходно је да 

поседује оригинални произвођачки каталог или флајер и/или изјаву 

произвођача издату након објаве тендера чиме понуђач доказује да 

понуђено добро одговара захтевима конкурсне документације. 

Напомена: Уколико су докази на страном језику доставити оверен 

превод од стране судског тумача. 

2. извештај - доказ о понуђеним моћима упијања за понуђена добра по 

МДС методи, сачињен од независне акредитоване лабораторије, као 

и доказ о акредитацији лабoраторије која је вршила испитивања 

понуђених моћи упијања по МДС методи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да      не 

 

 

 

 

да      не 

Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду 
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6. Образац понуде  
Доказ: попуњени и потписани обрaсци III-

1, III-2, III-3. 
да      не 

7. 
Образац за оцену испуњености 

услова из чл. 75. и  76. Закона 
Доказ: попуњен и потписан образац IV-1. да      не 

8. Средства финансијског обезбеђења Докази: 

1. бланко соло меницу, потписану и оверену, 

са роком важности минимум 60 дана од 

дана отварања понуда, као средство 

финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде, под условима предвиђеним 

моделом оквирног споразума; достављена 

бланко соло меница мора да буде 

евидентирану у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије, а 

понуђач је дужан да приложи и потврду о 

регистрацији менице од стране пословне 

банке, са меничним овлашћењем и 

спесименом овлашћених потписника 

(картоном депонованих потписа) 

 

 

да      не 

9. Образац структуре понуђене цене 
Доказ: попуњен и потписан образац V (по 

партијама) 
да      не 

10. 
Образац трошкова припреме 

понуде  
Доказ: попуњен и потписан образац VII да      не 

11. Образац изјаве о независној понуди Доказ: попуњени потписан образац VIII-1. да      не 

12. 
Образац изјаве о поштовању 

обавеза из члана 75. ст. 2 Закона 
Доказ: попуњен и потписан образац VIII-2 да      не 

13. Модел оквирног споразума Доказ: попуњен и потписан образац IX да      не 

 Место и датум: 

 

____________________ 

 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 
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5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Образац V 

ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ 

 

Ред. 

бр.. 
Опис добра J.M. 

Оквирна 

количина 

Jeд. цена без 

ПДВ-а 

ПДВ у 

процентима 

Jeд. цена 

са ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

Укупно са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ 

1. 

Пелене за збрињавање 

инконтиненције: ’’Delta-

form’’,величине М,  

МДС метода: моћ упијања 

мин 1300гр, брзина упијања 

мин 4 мл/с,  

обима бокова 70-110цм ,  

поседовање ТБС (теxтиле бацк 

схеет) целом дужином пелене, 

минимум двоструки слој 

бочних крилаца, индикатор 

влажности у виду две линије 

(дупли индикатор влажности) 

који променом боје 

информише о неопходности 

промене пелене, без ПВЦ-а, 

латекса “Latex Free”, парфема, 

лосиона и екстраката или 

одговарајуће. 

ком 9.000        
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2. 

Пелене за збрињавање  

инконтиненције:’’Abri-

form’’,величине Л,  

по МДС методи; моћ упијања 

мин 1521гр, брзина упијања  

мин 4,0мл/с, 

обима бокова 100-150цм, 

поседовања ТБС (теxтиле 

бацк схеет)целом дужином 

пелене, минимум двоструки 

слој бочних крилаца, 

индикатор влажности у виду 

две линије (дупли индикатор 

влажности) који променом 

боје информише о 

неопходности промене 

пелене, без ПВЦ-а, латекса 

“Latex Free”,парфема, лосиона 

и екстраката или одговарајуће 

ком 11.500        

3. 

Уложак за збрињавање 

инконтиненције: ’’Abri-san’’ 

2, димензије  цца 10x26 цм,  

МДС метода: минималне моћи 

упијања 210 гр , брзина 

упијања мин 5мл/с,  

поседовање ТБС (теxтиле бацк 

схеет) целом дужином 

улошка, без ПВЦ-а, латекса “ 

ком 18.000      
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Latex Free”,парфема, лосиона 

и екстраката или одговарајуће. 

УКУПАН ИЗНОС без ПДВ-а: 

  

 

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом  

 

 

Напомена: дате количине су оквирне, а стварне количине зависиће од тренутно указаних потреба наручиоца, а до висине процењене 

вредности за коју се закључује оквирни споразум.  
 

Место и датум: 

 

____________________ 

 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 
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7. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Oбразац VI 

 

 

ФОРМА МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

 

 

ДУЖНИК: ____________________________________________ 

Седиште: _____________________________________________ 

Матични број: _________________________________________ 

Порески идентификациони број ПИБ: _____________________ 

Текући рачун: _________________________________________ 

Код банке: ____________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице - 

 

Корисник: Дом за душевно оболела лица „1. октобар“ (Поверилац). 

Седиште: Сутјеска бр. 1, Стари Лец. 

 

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и 

овлашћујемо Дом за душевно оболела лица „1. октобар“, Сутјеска бр. 1, Стари Лец, као 

повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 18.333,33 динара, што износи 5% 

од вредности оквирног споразума, број јавне набавке ЈНМВ 01/20, број понуде___________ 

од _________ (по основу средства обезбеђења за озбиљност понуде), у случају: 

1. да дужник повуче или измени своју понуду у току периода важности понуде; 

2. да дужник чија је понуда прихваћена:  

А) не потпише оквирни споразум са корисником менице сагласно прихваћеним 

условима из конкурсне документације. 

 

Рок важења ове менице је (минимум колико и рок важења понуде) до ____________ годинe. 

 

Овлашћујемо Дом за душевно оболела лица „1. октобар“, Сутјеска бр. 1, Стари Лец, као 

Повериоца, да у своју корист „безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, 

вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

 

Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших 

рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну 
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уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 

рачуна. 

 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 

стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 

правних субјеката од стране Дужника. 

 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање ___________________ и 

чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

 

На меницу је стављен потпис издаваоца менице-трасанта. 

 

 

НАПОМЕНА: Менично овлашћење треба доставити на меморандуму понуђача. Словни 

део серијског број менице која се доставља уз понуду треба исписати у меничном 

овлашћењу истим писмом које је коришћено на самој бланко соло меници. Меницу и 

менично писмо је потребно доставити за сваку партију за коју понуђач подноси понуду. 

 

 

Место и датум издавања 

овлашћења: 
 

____________________ 

 

Дужник-издавалац  

менице: 
 

____________________ 
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДE 

Образац VII 

На основу члана 88. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

број124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл.гласник РС“ број 86/2015 и 41/2019) достављамо вам 

 

Структура трошкова Износ 

  

  

  

  

  

Укупан износ: 
 

 

Место и датум: 

 

____________________ 

 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

____________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

oд наручиоца накнаду трошкова. 

- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац ће понуђачу надокандити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

- Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико 

понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача  

Образац VII, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.   
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9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Образац VIII-1 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

И З Ј А В А  

Понуђач: ____________________________________________________________ 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр.________, 

за јавну набавку „Пелене за одрасле“, бр. јавне набавке ЈНМВ 01/20, подносимо независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Напомена 1: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Напомена 2: уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора да буде потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

Место и датум: 

 

____________________ 

 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 

  

(навести име понуђача) 
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2 ЗАКОНА 

Образац VIII-2 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

 

И З Ј А В У  

 

Понуђач______________________________ у поступку јавне набавке „Пелене за одрасле“, 

бр. јавне набавке ЈНМВ 01/20, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора да буде потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

Место и датум: 

 

____________________ 

 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

 

 

 

 

Модел оквирног споразума понуђач је дужан да попуни и потпише, чиме потврђује 

да прихвата све елементе модела оквирног споразума. 

 

Уколико понуђач не потпише модел оквирног споразума, сматраће се да није 

прихватио услове из истог, те ће понуда таквог понуђача бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Наручилац прилаже свој модел оквирног споразума) 
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10. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Образац IX 

Закључен између: 

 
НАРУЧИОЦА:   

Дом за душевно оболела лица „1. октобар“, ул. Сутјеска бр. 1, ПИБ: 101239612, Матични број:  

08027315, коју заступа директорка Изабела Јовановић (у даљем тексту: Наручилац) 
 

                и 

 

ДОБАВЉАЧА:                         

____________________________________________________  
 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 (у даљем тексту: Добављач ) 

 

 

*Напомена Наручиоца: У случају заједничке понуде Наручилац ће овде навести све 

чланове групе понуђача као конзорцијум  

 

Члан 1 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

- да је Наручилац донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 

ЈНМВ 01/20 – Пелене за одрасле, са циљем закључивања оквирног споразума са једним 

Добављачем на период од годину дана, заводни број ове одлуке код Наручиоца 01-728/20 од 

25.05.2020. године; 

-да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 01/20 – Пелене за 

одрасле, са циљем закључивања оквирног споразума на период утврђен у члану 1, став 1, алинеја 

1 овог оквирног споразума; 

-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број (попуњава Наручилац) од 

(попуњава Наручилац). године којом је према Понуди Добављача __________ од _____________ 

године доделио овај оквирни споразум, и у складу са којом се закључује овај оквирни споразум 

између Наручиоца  и Добављача; 

-да је Добављач доставио понуду број ___________ од _____________ године, која чини саставни 

део овог оквирног споразума (у даљем тексту:понуда Добављача), 

-да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање појединачног 

уговора о јавној набавци или појединачне наруџбенице; 

-да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или појединачне 

наруџбенице на основу овог оквирног споразума. 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 2 

Овим оквирним споразумом утврђују се услови реализације предметне јавне набавке добара – 

Пелена за одрасле, односно пелена за инконтенцију, као и права и обавезе Наручиоца и 

Добављача у реализацији предметне јавне набавке добара, у складу са условима из конкурсне 

документације за ЈН бр. ЈНМВ 01/20 и техничком спецификацијом (структуром цене) из 

предметне конкурсне документације и Понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума 

и стварним потребама Наручиоца. 
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Детаљна спецификација уговорених добара са јединичним ценама и оквирним количинама, 

дефинисана је у Техничкој спецификацији (структури цене) предметне конкурсне документације 

и Понуди Добављача, који су дати у прилогу овог оквирног споразума и чине његов саставни део.  

Количине добара дате у спецификацији (структуре цене) су оквирне, док ће се стварне количине 

у реализацији предметне јавне набавке дефинисати појединачним уговорима о јавној набавци или 

појединачном наруџбеницом. 

 

ТРАЈАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 3 

Овај оквирни споразум, се закључује на период од годину дана у односу на дан његовог ступања 

на снагу, односно до исцрпљивања укупне вредности расположивих средстава из члана 12. став 

1 овог оквирног споразума, у зависности од тога који од ова два услова раније наступи. 

Током периода на који је закључен овај оквирни споразум, предвиђа се закључивање више 

појединачних уговора или појединачних наруџбеница, у зависности од стварних потреба 

Наручиоца за предметним добрима, које су предмет овог оквирног споразума, с тим да сагласно 

члану 40 став 6 Закона о јавним набавкама морају бити закључени пре истека периода на који је 

овај оквирни споразум закључен. 

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

 

Члан 4 

Добављач се обавезује да с пажњом доброг стручњака изврши све обавезе преузете по одређеном 

појединачном уговору о јавној набавци или појединачне наруџбенице закљученом пре истека 

периода на који је овај оквирни споразум закључен, утврђеног у члану 3 овог уговора. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Члан 5 

Добављач је носилац права и обавеза из појединачног уговора/наруџбенице и обавезује се да 

изврши уговорену испоруку и истовар предметних добара својим средствима и својом радном 

снагом, осим за позиције _______________, које ће испоручити и истоварити Подизвођач наведен 

у понуди Добављача (Понуђач наводи позиције према нумерацији из Обрасца понуде чије ће 

извршење поверити подизвођачу). 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ 

НАРУЏБЕНИЦА 

 

Члан 6 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац ће упутити Добављачу позив за закључивање појединачног уговора о јавној набавци 

или наруџбеницу са спецификацијом добара (називом и бројем позиције/а), односно са описом 

позиција и количинама, а према ценама из Понуде Добављача, као и примереним роком (који не 

може бити краћи од 3, нити дужи од 7 дана) у ком је Добављач дужан да одговори на исти, 

односно да одговори да ли је у могућности да испоручи и истовари исту у магацин наручиоца. 

При закључивању појединачних уговора о јавној набавци или приликом слања појединачне 

наруџбенице не могу се мењати услови из овог оквирног споразума. 

Цене из Понуде Добављача су фиксне и не могу се мењати све до истека рока важења овог 

оквирног споразума или потпуне реализације овог оквирног споразума. 
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Наручилац и Добављач ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 15 (петнаест) 

дана од дана достављања документације из става 1 овог члана, уколико је иста достављена у  

свему у складу са овим оквирним споразумом. 

 

Члан 7 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује, односно појединачна наруџбеница се упућује 

добављачима/добављачу под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, 

цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и истовара добара и осталог предвиђеног овим 

оквирним споразумом. 

 

Члан 8 

Добављач је у обавези да испоруку добара која су предмет овог оквирног споразума изврши на 

адресу магацина Наручиоца, односно на адресу Сутјеска бр. 1, Стари Лец, у року који ће се 

одредити приликом закључивања појединачног уговора о јавној набавци или приликом слања 

наруџбенице, с тим што рок испоруке не може бити дужи од 10 дана од дана закључења 

појединачног уговора о јавној набаци, односно не може бити дужи од 10 дана од потврде пријема 

појединачне наруџбенице од стране добављача.  

 

Члан 9 

Квалитет робе која је предмет овог уговора мора одговарати важећим стандардима за ту врсту 

робе. У случају сумње у квалитет купац је овлашћен да изврши контролу квалитета испоручене 

робе тако што ће  ангажовати  специјализовану установу ради анализе. 

У случају да установа из ст. 1.овог члана утврди одступање од уговореног квалитета односно 

стандарда, трошкови анализе падају на терет продавца, а купац је овлашћен да једнострано 

раскине уговор. 

 
ПРИЈЕМ ДОБАРА 

Члан 10 

Квантитативно-квалитативни пријем добара врши се у месту наручиоца наведеном у 

појединачном уговору о јавној набавци / наруџбеници од стране овлашћеног представника 

наручиоца у присуству овлашћеног представника добављача и то: 

- бројањем и мерењем на основу отпремнице добављача и 

- за добра у оригиналном паковању тако што утврђује да ли је паковање неоштећено. 

У случају неодговарајућег квантитета и квалитета добара наручилац и добављач записнички ће 

констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране наручиоца, а добављач је 

обавезан да иста замени у року од два дана. 

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје, када се утврди да су испоручена добра 

одговарајућег квалитета, овлашћено лице наручиоца оверава отпремницу којом се потврђује да 

су добра примљена.                                                                    

У случају да се по извршеној примопредаји установе недостаци код испоручених добара, који су 

последица лоше израде или квалитета, Добављач је дужан да испоручена добра замени новим у 

року за решавање рекламације из става 2. овог члана, а који тече од момента пријема писменог 

захтева Наручиоца. 

Члан 11 

Наручилац задржава право да једнострано раскине појединачни Уговор о јавној набавци уколико 

Добављач касни са испоруком више од три дана. 
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Наручилац задржава право да једнострано раскине појединачни Уговор о јавној набавци уколико 

испоручена добра не одговарају квалитету из понуде Добављача са којим је закључен 

појединачни Уговор о јавној набавци или наруџбеница, а није извршена замена на начин 

предвиђен чланом 10. овог оквирног споразума. 

 

 

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, УГОВОРЕНА ЦЕНА  

 

Члан 12 

Уговорне стране сагласно констатују да је вредност оквирног споразума једнака процењеној 

вредности јавне набавке, односно у износу од (попуњава Наручилац сагласно Одлуци 

Наручиоца о покретању поступка предметне јавне набавке) динара, без урачунатог ПДВ-а и 

заједно са ПДВ-ом представља укупну максималну вредност овог оквирног споразума. 

Укупна вредност испоручених добара утврдиће се на основу стварно испоручених добара по 

појединачним уговорима о јавној набавци / наруџбеницама, јединичним ценама прецизираним 

по позицијама из понуде Добављача, која са структуром цене чини саставни део овог оквирног 

споразума, у складу са потребама Наручиоца, тако да укупна вредност уговорених добара без 

ПДВ-а, на годишњем нивоу, не сме прећи процењену вредност јавне набавке, када овај оквирни 

споразум престаје. 

ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима. 

Наручилац и Добављач сагласно констатују да, у периоду важења овог оквирног споразума, 

Наручилац наручује уговорена добра према својим потребама и нема обавезу да захтева од 

Добављача извршење целокупног планираног обима добара, у износу дефинисаном ставом 1 овог 

члана. 

Наручилац се обавезује да Добављачу, за испоручена добра по одређеном појединачном уговору 

о јавној набавци / наруџбеници који закључе Наручилац и Добављач, плати вредност 

испоручених добара по јединичним ценама из усвојене понуде Добављача, а на основу рачуна, у 

року до 45 дана од дана од дана пријема рачуна на архиви Наручиоца. 

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора 

о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим 

да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

5.000.000,00 динара без ПДВ-а. У случају повећања вредности уговора, Наручилац ће поступити 

у складу са чланом 115.став 5. Закона. 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 13 

Добављач испоставља рачун на основу испоручених количина уговорених добара и уговорених 

цена прецизираних у обрасцу структуре цене из Понуде Добављача. 

Рачун Добављач подноси по извршеној испоруци добара и потписаној отпремници о пријему 

добара. 

Уз рачун, Добављач је обавезан да достави Наручиоцу отпремницу о пријему добара. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14 

За све што није посебно регулисано овим оквирним споразумом у реализацији предметне јавне 

набавке примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама и 
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прописи, стандарди, технички прописи, нормативи и норме квалитета који важе за предметна 

добра.  

 

Члан 15 

Све спрове између страна потписница из овог оквирног споразума и у вези са овим оквирним 

споразумом и реализацијом предметне јавне набавке решаваће Привредни суд у Панчеву. 

 

Члан 16 

Наручилац и Добављач су се сагласили да се правно обавезујућим сматрају само оне измене и 

допуне овог оквирног споразума учињене анексом овог оквирног споразума у писаној форми. 

Измене и допуне из става 1 овог члана правно су обавезујуће само уколико су учињене 

сагласношћу воља страна потписница сачињеном у писаној форми и потписане од стране 

овлашћених заступника страна потписница. 

 

 Члан 17 

Овај оквирни споразум се закључује на период од годину дана од дана ступања на снагу, а ступа 

на снагу када оквирни споразум потпишу обе стране потписнице. 

Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да овај оквирни споразум није ступио на снагу, 

уколико Добављач не потпише оквирни споразум. У том случају Наручилац има право да наплати 

средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 

Утрошком средстава Наручиоца предвиђеним за ову јавну набавку из члана 18 став 1 овог 

оквирног споразума, овај споразум престаје и пре истека рока из става 1 овог члана. 

 

                                                                          Члан 18 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по најмање један 

за сваку страну потписницу. 

 

 

         ДОБАВЉАЧ                                                                               НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                                                     директор 

 

_____________________________                                             ______________________________  

                                                                                                     др Изабела Јованоић 

                                                                                                                

 

 


